ANKIETA
Działania informacyjne prowadzone w związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej
w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)
wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

„Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78".
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji w zakresie oczekiwań mieszkańców w zakresie przebiegu wariantu drogi krajowej nr 78 na
odcinku obejścia miejscowości Nakła Śląskiego i Świerklańca. Prosimy o wypełnienie odpowiednich pól formularza lub zaznaczenie wyraźnego
znaku „X” w miejscu pola wyboru.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrotne przesłać na adres Pełnomocnika Inwestora w formie drukowanej lub elektronicznej tj.
Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna12, 40-555 Katowice
biuro@mostykatowice.pl

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………
Lokalizacja terenu objętego wnioskiem (adres nieruchomości, nr działki ewidencyjnej):

…………………………………………………………………………
Czy popiera Pani/Pan budowę obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78?
TAK

NIE





Który z wariantów przebiegu drogi jest przez Panią/Pana preferowany (korzystniejszy)?
WARIANT 1
(granatowy)

WARIANT 2
(różowy)

WARIANT 3
(czerwony)

WARIANT 4
(zielony)









………………………………………………….……..……………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….………

W przypadku dodatkowych uwag lub sugestii prosimy poniżej o ich wyrażenie

………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………

………………………………… dnia ……………………………………………………………

Podpisano:

(MIEJSCOWOŚĆ)

..…….……………………………………….……………………

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkania informacyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Nakła
Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz
w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania,
nr działki i nr Księgi Wieczystej, stanowiska i wypowiedzi, wygłoszone w czasie spotkania (nagrywanie dźwięku na sali), wizerunek
(nagrywanie obrazu na sali).
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne aby zapewnić Państwu możliwości udziału w spotkaniu i uwzględnić
Państwa wnioski na etapie formalno-administracyjnym procedowania inwestycji.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania prac związanych z realizacją Umowy dla ww. zadania, licząc
od zakończenia spotkania.
Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane podmiotom i podwykonawcom Zamawiającego w zakresie
sporządzania dalszych opracowań analityczno – planistycznych oraz projektowych dla przedmiotowej inwestycji a także podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji
na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych
– kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przysługują Państwu następujące prawa:
1.
2.
3.
4.
5.

Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo

dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składając podpis pod niniejszym wnioskiem oświadczam o zapoznaniu się z powyższą klauzulą.

………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

